As 12 Pedras do Alicerce — Aula 4B

1a Etapa: Dicas sobre Profecia
* Por que receber profecias?
A profecia o orienta em situações específicas
Salmo 73:24a - Guias-me com Teu conselho.
Salmo 143:10 - Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu
Deus; guie-me o Teu bom Espírito por terra plana.

Devem se deixar guiar o máximo possível pelos princípios que
constam na Palavra de Deus escrita, mas em certas situações
precisam saber coisas específicas que a Palavra escrita não trata de
forma detalhada o suficiente. Ela fornece a base, os princípios
básicos, mas muitas vezes o Senhor quer lhes dar instruções
específicas sobre uma situação, falando-lhes diretamente, através
de profecia.
* Profecia: Não apenas para orientação, mas também para
encorajamento
Um outro benefício que podemos receber por meio da profecia é o
encorajamento. É uma dádiva muito preciosa receber as palavras do
Senhor para nós pessoalmente.
Salmo 85:8a - Escutarei o que Deus, o Senhor, disser; falará de paz
ao Seu povo, e aos Seus santos.
Salmo 119:50 - Esta é a minha consolação na angústia: A Tua
promessa preserva a minha vida.
Salmo 27:14 - Espera no Senhor: sê forte, anima-te, e espera no
Senhor!

* Fatores que ajudam a ouvir o Senhor
Já está claro que profecia ajuda. É algo animador e um dom que
queremos ter e usar. Agora vamos olhar alguns fatores que ajudam
a receber profecias:
* Desejo ardente
Salmo 119:2 - Bem aventurado os que guardam os Seus estatutos,
e O buscam de todo o coração!
Jeremias 29:13 - Buscar-Me-eis, e Me achareis, quando Me
buscardes de todo o vosso coração.
Se estiver buscando de todo o coração e perguntar ao Senhor, Ele
responderá!
* Concentração
Como falamos em nossas aulas anteriores sobre oração, a
concentração é importante. Tentemos centralizar nossa atenção
no Senhor e nos desligarmos de outros pensamentos.

Consulte o mapa
Dedicar tempo para saber do Senhor a
direção que deve tomar é como usar
um mapa para encontrar a rota mais
fácil, mais segura e mais tranqüila para
chegar ao seu destino. Mas você não
pode consultar o mapa enquanto dirige
em alta velocidade. É preciso parar e
estudá-lo, tal como é necessário ficar
quieto e ouvir para ter uma comunhão
íntima com o Senhor e receber Suas
instruções.

* Ter um coração aberto
Peça ao Senhor que o ajude a ter a mente e o coração abertos,
prontos para aceitarem o que quer que Ele diga, mesmo se não for
o que está esperando, se não o agradar completamente, ou se não
compreender.
* Formular a sua pergunta com atenção

As respostas que recebe depende das perguntas que faz. Tenha
uma noção clara do que está perguntando ao Senhor, para que, ao
receber a resposta, saiba do que Ele está falando. Às vezes é bom
escrever a pergunta.

2a Etapa: Avaliar as profecias
* Como saber se uma profecia é, de fato,
inspirada por Deus?
Ao longo dos séculos, muitos já afirmaram
ouvir a voz de Deus. Em alguns casos, suas
vidas, por meio de seus atos de amor e
justiça, deram testemunho a seu favor.
Todavia, há aqueles cujos frutos ou ações
causam dúvidas. Você fica sem saber se
foram verdadeiramente inspirados por
Deus, se expressaram as suas próprias
idéias ou, ainda pior, se foram
desencaminhados pelo Diabo.

Talvez se pergunte como poderá discernir se uma profecia sobre
você é proveniente de Deus, quer lhe tenha sido transmitida
diretamente por meio das suas orações, ou por intermédio de uma
outra pessoa.
É possível também que você tenha orado e, aparentemente, o
Senhor lhe tenha dito Suas Palavras, mas não entenda o que quer
dizer ou como aplicá-las.
Examinaremos agora essas questões.
* “A voz que me diz para fazer algo bom”

Conta-se a história de um jovem que aceitou o Senhor. Os anciãos
da igreja, um tanto cépticos, perguntaram-lhe: “Como vai saber a
diferença entre a voz de Deus e a do Diabo?”
Ao que o rapazinho
muito simplesmente
respondeu: “Se a voz me
disser para fazer algo
ruim, sei que é a do
Diabo! Mas se me disser
para fazer algo bom, sei
que é a de Deus!”
É simples assim! Se você
ama o Senhor, o que
receber Dele é bom e
ministra fé, alegria,
esperança, amor e
louvor.

* Jesus nos disse para avaliarmos as profecias pelo seu fruto

Jesus estabeleceu o critério básico para avaliarmos um profeta ou
uma profecia, ao nos dizer para examinarmos os seus frutos:
Mateus 7:15-20 - Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm
até vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos
devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos
espinheiros ou figos dos abrolhos? Do mesmo modo, toda árvore
boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não
pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir
frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada
no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Como diferenciar entre uma
profecia enviada por Deus e
uma de outra fonte
Considere os seguintes pontos
ao avaliar uma profecia:
* Está em harmonia com a
Bíblia?
Uma profecia pode preencher
“lacunas” e esclarecer certas
questões, mas não contraria a
Palavra de Deus escrita. Está em
conformidade com a Palavra
registrada na Bíblia? Essa é a
medida padrão pelo qual a
profecia deve ser avaliada.

Isaías 8:20b - Consultem a palavra de Deus! Se o que dizem esses ... é
diferente da mensagem de Deus, é porque Deus nunca os enviou;
pois neles não há a luz da revelação e da verdade.
Ajuda?
A profecia em questão o motiva a fazer o bem? Ela o encoraja a
seguir os caminhos de Deus? Quais são os frutos?

Mateus 7:20 - Portanto, pelos seus frutos os conhecereis.
Gálatas 5:22-23 - Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz,
longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade (23) mansidão,
domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei.
Promove paz, e união entre os companheiros de fé?
Uma profecia espiritualmente saudável normalmente flui e confirma
o que Deus já disse. Ela promove união e paz, nunca confusão.
1 Coríntios14:33 - Pois Deus não é autor de confusão, senão de paz.
Como em todas as igrejas dos santos.
Gera humildade e não orgulho? A verdadeira profecia não
ensoberbece.
1 Coríntios 1:29 - Para que ninguém se glorie perante Ele.
Ela o encoraja? A profecia não deveria fazer você nem alguém mais
sentir-se condenado.

Romanos 8:1 - Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para
os que estão em Cristo Jesus.

Inspira fé? A profecia não deve causar medo.

2 Timóteo 1:7 - Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de
poder, de amor e de moderação.
1 João 4:18a - No amor não há medo. Antes o perfeito amor lança
fora o medo, porque o medo produz tormento.

3a Etapa: Interpretar profecias
Uma vez que Ele tenha falado sobre um assunto, devemos analisar
em oração e entender a instrução ou resposta que Ele nos está
dando. Para isso, temos que interpretar a profecia, ou seja,
precisamos descobrir o significado do que Ele nos disse.
* Os dons de sabedoria, entendimento e discernimento

A correta interpretação de uma profecia envolve vários fatores.
Podemos orar para recebermos o dom de sabedoria, de
entendimento e de discernimento, pois ajudam nesse processo.
1 Coríntios 12:8-10 - A um o Espírito dá a capacidade de oferecer
conselhos sábios, a outro o mesmo Espírito dá uma mensagem de
conhecimento especial. A um ele dá o poder de realizar milagres, a
outro, a capacidade de profetizar. A outro ele dá a capacidade de
discernir se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro
espírito.
* Busque o conselho de outros
O conselho dado em oração por um companheiro da fé dedicado e
sábio o ajudará a entender exatamente o que o Senhor lhe disse em

profecia. O Senhor nem sempre dá a uma única pessoa a
interpretação plena de cada profecia. É muito importante recorrer
ao aconselhamento, porque talvez o que não lhe seja muito claro
pode ser óbvio para uma outra pessoa, por causa do
discernimento que o Senhor lhe dá.
1 Corintios 14:29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los
demás juzguen.
Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo;
mas en la multitud de consejeros hay seguridad.
Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay
consejo; mas en la multitud de consejeros se afirman.
Proverbios 19:20-21. Escucha el consejo, y recibe la corrección,
para que seas sabio en tu vejez.
Escolher os conselheiros certos!
Um bom conselheiro é alguém que ama o Senhor e manifesta os
bons frutos de uma vida próxima a Ele. Para aprender a tocar
piano uma pessoa não procura um curso de administração
de empresas, mas sim um bom pianista. Se
quiser aprender a cozinhar, não buscará
um técnico em informática, mas alguém
que sabe cozinhar e cujas refeições você
já saboreou. Portanto, bons
conselheiros são aquelas
pessoas dignas de
confiança por causa dos
seus bons frutos espirituais.

Ser guiado pela Palavra
Uma profecia deve ser interpretada à luz da Palavra. Como já dito,
a verdadeira profecia não contradiz a Palavra de Deus registrada na
Bíblia, mas pode preencher lacunas e esclarecer certas questões. .
Avalie e interprete as profecias que recebe segundo o padrão da
Palavra.
Salmo 119:105 - Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz
para os meus caminhos.
Estar aberto para o que o Senhor tem a dizer
Outro importante fator na interpretação de profecia é a
necessidade de estarmos abertos para o que o Senhor possa estar
dizendo. Entender o que o Senhor está falando em uma profecia
depende de fé, submissão e humildade.
• Ore de coração aberto e deseje ardentemente ouvir o Senhor
com clareza.
• Receba as Suas Palavras com louvor e agradecimentos.
• Peça ao Senhor para afastar de sua mente os seus próprios
pensamentos.
• Esteja submisso ao que Ele revelar a você.
• Creia que o que recebe provém dEle.
• Tenha fé para agir segundo as instruções recebidas.
• Não deveríamos interpretar uma profecia para nossa própria
conveniência. .Tampouco deveríamos nos deixar desviar por
nossos desejos e idéias preconcebidas.
• Para entendermos e aceitarmos as Palavras dadas pelo Senhor,
precisamos ter fé, a mente aberta e intenções puras. Se já
formou uma opinião sobre o assunto, será difícil estar aberto ao
que o Senhor talvez queira lhe mostrar em profecia.

• A profecia não pode ser interpretada utilizando o raciocínio carnal, a
lógica ou estudos analíticos. Requer a sabedoria, a orientação e o
discernimento do Espírito de Deus. Não podemos presumir, por
orgulho, que sabemos o que Ele está dizendo.
Provérbios 3:5-6 - Confia no Senhor de todo o teu coração, e não
te estribes no teu próprio entendimento; (6) reconhece-O em todos
os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas.
2 Pedro 1:20 - Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma
profecia da Escritura é de particular interpretação.
* Quando você não compreende
Isaías 55:9 - Assim como os céus são mais altos que a terra, assim
são os Meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os
Meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.
Nem sempre entendemos o que o Senhor está dizendo. Às vezes
certas coisas que Ele diz são bem claras, outras já estão envoltas
em mistério. Às vezes, o que Ele diz é para o presente, ou pode ser
para o futuro.

A História de Lázaro - e como nem sempre fica claro o que o
Senhor quer dizer
De certa forma, é como quando o Senhor disse que Lázaro não
acabaria em morte, depois, que ele estava dormindo, e por fim
declarou: “Lázaro está morto”. Pode ter-lhes parecido contraditório
e talvez não entenderam como Jesus disse que a doença não
resultaria em morte se, na verdade, Lázaro já estava morto e
enterrado havia quatro dias. Mas mesmo que não O tenham
entendido naquela situação, eventualmente, quando Jesus

ressuscitou Lázaro, eles compreenderam.
João 11 (trechos) - Estava enfermo certo Lázaro, de Betânia, aldeia
de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a
Jesus: “Senhor, aquele a quem amas está enfermo”. Quando Jesus
ouviu isso, disse: “Esta enfermidade não acabará em morte, mas é
para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela
glorificado”. Jesus ... ficou ainda dois dias no lugar onde estava.
Depois disse aos Seus discípulos: “Nosso amigo Lázaro dorme, mas
vou despertá-lo.” Responderam os discípulos: “Senhor, se dorme,
melhorará”. Então Jesus disse claramente: “Lázaro está morto e Me
alegro, por vossa causa, de que lá não estivesse, para que possais
crer. Mas vamos ter com ele”.
Jesus chegou ao túmulo, uma gruta com uma pedra fechando a
entrada. “Rolem a pedra para o lado”, ordenou.
“Senhor, ele está morto há quatro dias”, disse Marta, a irmã do
falecido. “O mau cheiro será terrível.”

Jesus respondeu: “Eu não
lhe disse que, se você
cresse, veria a glória de
Deus?”. Então Jesus gritou:
“Lázaro, venha para fora!”.
E o morto saiu, com as
mãos e os pés presos com
faixas e o rosto envolto num
pano. Jesus disse:
“Desamarrem as faixas e
deixem-no ir!”.

4a Etapa: Profecia em Perspectiva
A profecia é infalível? E se uma profecia não se cumprir?
Às vezes parece que as coisas não acontecem do jeito que Deus
parecia indicar numa profecia. Será que a profecia foi, de fato,
inspirada por Deus? Alguns pontos a entender.
Ainda que a profecia seja uma maneira maravilhosa por meio da
qual o Senhor fala conosco e nos encoraja, não é, necessariamente,
um meio inquestionável e inalterável de discernir a vontade de
Deus.
Em muitos aspectos, o Senhor Se limita a operar dentro da nossa
estrutura de referência e tendo em consideração as circunstâncias.
Ele nos “acompanha” boa parte do tempo, agindo e reagindo
conforme as decisões que tomamos.
É como se Ele dissesse: “Bem, já que a sua decisão foi essa, farei isto
e aquilo, conforme prometi”. Mas, se mais tarde mudarmos de
opinião e decidirmos fazer algo diferente do que planejáramos, Suas
promessas ou instruções para os planos anteriores deixam também
de valer.
Jonas e a história de como as profecias se cumprem
Jonas era um profeta de Deus que viveu no Israel antigo, centenas
de anos antes de Jesus. Deus lhe disse para ir à cidade de Níneve e
advertir os seus habitantes que, por causa da grande impiedade que
ali reinava, a cidade seria destruída em 40 dias. De início Jonas nem
quis obedecer à profecia, e tentou fugir de Deus, mas acabou indo a
Níneve e obedeceu à ordem de Deus: “proclama contra ela a

mensagem que te dou” (Jonas
3:2).
Ao ouvir as palavras de Jonas
predizendo a sua ruína, o povo
de Níneve creu em Deus e
proclamou um jejum em toda a
terra. Eles se vestiram com panos
de saco e verdadeiramente se
arrependeram.
Jonas 3:10 - Quando Deus viu as
obras deles, e como se
converteram do seu mau
caminho, Deus Se arrependeu do
mal que tinha dito lhes faria, e
não o fez.
Em virtude do arrependimento do povo, Deus não destruiu Níneve
naquele momento. Mas Jonas não conseguiu entender o porquê do
perdão de Deus. Sentado próximo à cidade, ficou esperando que
caíssem os julgamentos de Deus. Quando isso não aconteceu, ele
ficou profundamente decepcionado.

Deus disse que Níneve seria destruída em 40 dias! Conforme as
circunstâncias naquele momento, era o que ia acontecer. Deus
apenas os estava advertindo do que, de fato, sucederia; ou seja, que
seria essa a sua sina. Mas, ao ouvirem a pregação de Jonas, tiveram
um tremendo arrependimento, causando uma mudança tal de
comportamento que fez com que Deus mudasse de idéia!! Ele
reagiu à decisão deles. As circunstâncias mudaram, então o que
Deus dissera originalmente não era mais aplicável.

Deus nos concede a honra de escolher, e Se flexiona segundo as
nossas decisões para nos dar o que precisamos ou nos dizer o que
devemos fazer, conforme as circunstâncias mudam.
Portanto, em vez de concluirmos automaticamente que uma
profecia não era de Deus por não haver se cumprido como
esperávamos, poderíamos considerar que talvez alguém aqui na
Terra tenha mudado sua postura, levando Deus a mudar a dEle.
Uma questão de entender
Uma coisa que devemos ter em mente é que, algumas vezes
achamos que uma profecia não se tornou realidade porque não
lembramos corretamente o que a profecia disse, ou porque não a
interpretamos corretamente. Às vezes, quando nos deparamos
com uma situação em que parece que as coisas saíram diferentes
do que a profecia dizia, se voltarmos lá atrás e estudarmos essa
profecia, vamos ver as coisas de um ângulo diferente. Então, antes
de assumirmos que uma profecia “deu errado”, volte atrás e leia-a
novamente. Talvez cheguemos à conclusão que o que o Senhor
disse foi exatamente o que aconteceu, você é que não entendeu
claramente na primeira vez ou não lembrava corretamente o que
dizia.

Outras maneiras de encontrar a vontade de Deus
A profecia não é a única maneira de descobrir a vontade de Deus.
Estas são as seguintes maneiras pelas quais podemos descobrir a
vontade de Deus:

1. Aplicando a Palavra escrita
à situação.
2. A “voz da Palavra” quando, durante a leitura
da Palavra, algo se destaca
como sendo a vontade de
Deus específica para você,
ou como resposta à sua
pergunta.
3. Recebendo revelações
diretas (que não seja a
profecia) como sonhos,
visões ou pressentimentos.
4. Buscando o conselho de
pessoas fortes na fé e no
conhecimento da Palavra.
5. Circunstâncias que você
acredita serem criadas
pelo Senhor - o que
também se conhece por
“portas abertas e
fechadas”.
6. Interesse ou convicção
pessoal.
7. Sinais específicos
predefinidos em resposta
às suas orações.

Quando voce está diante de
uma decisão importante, ou
que afete outras pessoas, é
sensato descobrir e confirmar

a vontade de Deus utilizando mais de um método. Peça a Deus para
usar a Sua Palavra e alguns dos outros métodos acima para confirmar
o que você recebeu em profecia.

Você é especial
Com Amor, Jesus
Não é apenas um número ou mais um na multidão. Você é especial
para Mim! Sei de todos os seus pensamentos. Conheço você
pessoalmente e estou falando com você. Podemos conversar sempre
que quiser, quando estiver bem, quando se sentir mal, ou quando
simplesmente você quiser boa companhia. Para Mim, é um prazer
conversarmos sempre que você precisar.

Você pode Me procurar a qualquer momento, não importa onde
esteja. Não pense que sou ocupado demais ou que não quero estar
com você. Sempre quero passar tempo com você. Adoro ficar na sua
companhia e adoraria se isso ocorresse com mais frequência.
Sempre que passar um momentinho Comigo, resolverei as coisas
para você. Se desse, Eu ficaria com você assim dia e noite, para
sempre!
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